آگاهینامه شست و پنجمین سالروز حقوق بشر
آذرماه  2931برابر  1751هخامنشی ،دهم دسامبر1129
شست و پنج سال پیش ،روز دهم دسامبر  ،2391اعالمیه جهانی حقوق بشر به تصويب سازمان ملل متحد و به امضای كشورهای هموند ،مانند ايران،
رسید.
ماده نخست اين اعالمیه ،كه پايه های انسانی آن پیشینه ژرف فرهنگی و تاريخی در ايران دارد و با روح منشور کوروش بزرگ همخوان است ،چنین
میگويد « :تمام افراد بشر آزاد بدنیا میآيند ».جای آن دارد که يادآور شويم که کوروش بزرگ ،شاهنشاه ايران ،بیش از •• 17سال پیش ،نخستین نوشته
حقوق بشر را ،که پايه گذار سکوالريسم و نپذيرفتن برده داری نیز میباشد ،به جهانیان پیشنهاد کرد ،نوشته ای که همواره باعث سرافرازی جامعه
بشری بوده است .شايسته است که سالگرد اين روز جهانی را به همگان شادباش گفته وکوشش نمائیم که ملت ايران و همه ملتهای زير يوغ ديکتاتوری،
حقوق انسانی خود را بدست آورند.
بررسی سی و پنج سال گذشته نشان میدهد که مردم ايران ،در زير آزار و شکنجه حکومتگران ،از مزيتهای پايه ای حقوق بشر بی بهره اند و بعلت
واپسگرايی ،نادانی و فساد رژيم جمهوری اسالمی ،اقتصاد تخريب شده بگونه بیمانند (شرکت گاز کشوريکه بزرگترين منابع گاز را دارد ورشکست
است) ،با تورم سه رقمی و بیکاری 91در سد ،میلیونها نفر در فقر و سختی به سر میبرند .و اين در زمانیست که رژيم میلیاردها دالر هزينه تروريسم يا
ايجاد شاخه های مزدور در دنیا میکند و دزدی های چند میلیارد دالری افراد رژيم و  37میلیارد دالری ولی فقیه عادی به حساب میآيد .رژيم جمهوری
اسالمی برای بقای خود کوشش میکند تا ،بر خالف اعالمیه جهانی حقوق بشر و ديگر قوانین بین المللی رسانه ها ،به گونه های مختلف ،از جمله پخش
پارازيت ماهواره ای زيانبار و بستن تارنماها ،زندانی کردن ،شکنجه و کشتن جوانان وبالگ نويس ،از پخش اخبار جلوگیری نمايد.
چون زنان ايران برای براندازی رژيم ،که حقوق آنانرا پی در پی پايمال مینمايد ،شجاعانه مبارزه میکنند ،اين رژيم واپسگرا روزانه فشار خود را بر آنان
می افزايد ،از جمله به تازگی زنان را از بسیاری از دروس دانشگاهی محروم مینمايد و مسافرت زنان مجرد زير  91سال را وابسته به اجازه قیم قهری يا
حکم حاکم شرع میکند .در اين راه رژيم حتی بهره جنسی از دخترخوانده ها را قانونی کرده است.
با اينهمه ،مردم آگاه ايران بارها نشان داده اند که ،تا برکناری جمهوری اسالمی و استقرار دموکراسی در ايران از پای نخواهند نشست .ولی در پاسخ
فريادهای آزاديخواهانه ،رژيم جمهوری اسالمی اقدام به کشتار ده ها هزار جوان بیگناه ،آزار و زندانی کردن همراه شکنجه ،آزار جنسی ،سنگسار و
بريدن دست و پا و اعضای ديگر بدن مینمايد .گزارشهای سازمانهای بین المللی حقوق بشر و خبری حاکی از آنست که ،تنها در امسال ،تعداد اعدام
شدگان شناخته شده ،به بیش از شش سد نفر در سال  1129و  35نفر تنها در ماه اکتبر میرسد و نیز شماری ديگر بگونه پنهانی از میان رفته اند.
محکومیت اين افراد در دادگاههای فرمايشی و غیر عادالنه بر پايه استانداردهای بین المللی نبوده است و حکمهای اين دادگاه ها مشروعیت ندارد .افزون
بر اين سالیانه چند سد هزار نفر ،در اثر نادانی و فساد رژيم جمهوری اسالمی ،بعلت آلودگی هوا و محیط زيست ،ناامنی راهها ،نارسايی بهداشت همگانی
و سازمانهای پزشکی و نبودن يا تقلبی بودن دارو بیمار میشوند يا از دنیا میروند.
بر پايه گزارش  1129گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد به مجمع عمومی " در وضعیت حقوق بشر در ايران...هیچ نشانه ای از بهبود ديده نمیشود" و
"سیاستهای رژيم همچنان به نقض آزاديهای بیان و دسترسی به اطالعات ادامه میدهند" .سومین کمیته مجمع عمومی سازمان ملل متحد اليحه پیشنهادی
کشور کانادا را در باره نقض حقوق بشر در ايران تصويب نمود .رهبران جمهور اسالمی ضمن انتقاد شديد از اين قطعنامه با نهايت وقاحت از جنايات
رژيم دفاع نمودند .جالب است که آنها ،که خود بوئی از انسانیت نبرده اند ،از زنده ياد نلسون مندال تعريف کردند .شوربختانه کشورهای آزاد در
گفتگوهای پنهانی با رژيم خونخوار نقض حقوق بشر در ايران را ،که برای ايرانیان باالترين اهمیت را دارد ،ناديده میگیرند و ،بگونه آگاه يا نا خود آگاه،
باعث ادامه کوتاه زمان رژيم میگردند غافل از آنکه مردم آزاديخواه ايران در نخستین فرصت جمهوری اسالمی را واژگون خواهند نمود.
ما از کشورهای عضو سازمان ملل متحد ،جهان آزاد و سازمانهای بین المللی میخواهیم که نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ايران را ،از ديد
قانونی ،جنايت علیه بشريت قلمداد کنند و همچنان که با پشتیبانی همگانی باعث آزادی لهستان و آفريقای جنوبی و سايرکشورها شدند ،از مردم مبارز
ايران پشتیبانی راستین و موثربنمايند و آنانرا ياری دهند تا اين رژيم ضد بشری را ،که سد راه آزادی و دمکراسی در منطقه و صلح جهانی میباشد ،از
میان بر دارند و پايه صلح و آرامش را در منطقه پی ريزی نمايند و به گسترش منافع مادی و معنوی دراز مدت مردم ايران و جامعه جهانی ياری رسانند.

جبهه همآهنگ مبارزان

ايران ( شامل سازمانهای زير به ترتیب الفبا):

اتحاد عشایر ایران ،انجمن ایران در داالس ،انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت ،انجمن زنان پارسی -سوئد ،انجمن فرهنگ ایرانزمین ،پیمان برای دمکراسی،
پشتیبانان جنبش دموکراسی ،جبه ُه ملی ایران خارج از کشور ،جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه ،جمعیت خرد پیشگان ریشه ای ،جنبش حمایت از مبارزات ملت
ایران ،حزب پان ایرانیست خارج از کشور ،حزب دموکرات مردم ایران ،رادیو آزادگان -سوئد ،سازمان ایران پاد (آریزونا) ،سازمان ایران پاد (هوستن) ،سازمان ایران
پاد (لس آنجلس) ،سازمان ایران پاد (داالس) ،سازمان ایران پاد (شمال تگزاس) ،سازمان ایرانیان سکوالر دمکرات ،سازمان پیام ،سازمان جوانان هوادار مشروط ُه
پادشاهی ،سازمان سرباز ،سازمان مشروطه خواهان بلوچ ،سازمان همبستگی ایرانیان ،سازمان همبستگی ایالت و عشایر ،سازمان همبستگی زنان ایران ،شورای
اتحاد و همبستگی نیویورک ،کانون اروپایی برای آموزش جهان بینی زرتشت ،کانون خرد ،کنگرهُ همبستگی ایرانیان ،نگهبانان یکپارچگی ایران.
از گیرن دگان در خواست میشود که اين آگاهینامه را در برون مرز و درون مرز بگونه گسترده پخش نمايند.
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